
i מפרשת גנוסר 
 לפרשת פנחס־:
 על כשירות ושיקול־דעת

 פסקי הדין שעסקו בכהונתם של אנשי ציבור יצרו בסיס משפטי מוצק לקביעה על פיה אמון

 הציבור במערכות השלטון נפגע באורח חמור כאשר בעל עבר פלילי מכהן בתפקיד שלשוני

 בכיר. דווקא משום החשיבות של הלכות אלה נדמה היה שיחולו על מינויו של מי שהורשע

 בפלילים לתפקיד ידיר ועדת הכנסת והנה פסק הדין בפרשת פנחסי(מינויו לתפקיד ידיר ועדת

 הכנסת) מוכיח אחרת

 מ א ת

 דין קצר3, בעל מאפיינים פורמליסטיים4, דחה בג״צ את העתירה
 המכוונת נגד כהונתו של ח״כ רפאל פנחסי בתפקיד יו״ר ועדת

 הכנסת. פסק דין זה הוא נשוא רשימתי.

 חלק ראשון: פסק הדין בעניין פנחסי
 (מינויו לתפקיד יריר ועדת הכנסת)

 1. השתלשלות האירועים

 תחילתה של פרשת פנחםי עוד בשנת 1993, עת פנה היועץ
 המשפטי לממשלה ליו״ר הכנסת בבקשה כי הכנסת תיטול את
 חסינותו של ח״כ רפאל פנחםי. לבקשתו של היועץ המשפטי
 לממשלה צורף כתב אישום שהתייחס למערכת הבחירות לכנסת
 ה־12 וייחס לח״כ פנחסי, בין היתר, עבירות של רישום כוזב
 במסמכי תאגיד, של ניסיון לקבל דבר במרמה ושל קשירת קשר

 לביצוע פשע,
 ועדת הכנסת דנה בבקשתו של היועץ המשפטי לממשלה והחליטה
 ביום 16.3.1993 להציע לכנסת להסיר את חסינותו של ח״כ פנחסי
 (חסינותו ה״דיונית״) על מנת להעמידו לדין. הדיון במליאה בנושא
 הסרת החסינות נקבע למחרת היום. הכנסת קיימה ביום 17.3.1993
 דיון והחליטה, בהצבעה גלויה, להסיר את חסינותו של ח״כ פנחסי.
(בג״צ 5  אולם, כנגד ההחלטה הגיש ח״כ פנחסי עתירה לבג״צ
 1843/93). בית המשפט הגבוה לצדק פסק ביום 18.7.1993, ברוב
 דעות, כי החלטתה של מליאת הכנסת בדבר נטילת חסינותו של
 ח״כ פנחסי בטלה, שכן החומר שהונח על שולחן מליאת הכנסת
 ביום ההצבעה על הסרת חסינותו לא היה בו די וכן לא ניתנה
 לחברי הכנסת הזדמנות נאותה לעיין בו. לשם תיקון הפגם קבע
 בג״צ כי על מליאת הכנסת לקיים דיון מחודש והצבעה חוזרת על

 I 3 17 עמודים בפרסום המקורי. ניתן לומר אפילו ״קצר מאוד״ בהשוואה
 לסטנדרטים של הפסיקה הציבורית בימינו אלה.

 I 4 ראו לעניין זה מ׳ מאוטנר ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט
 הישראלי(תשנ״ג) 13 ואילך, שם מתייחס המחבר למשמעות של המושג פורמליזם

 ומאפייניו. דעתי מבוססת על המאפיינים המנויים שם.

 I 5 בג״צ 1843/93 פנחסי ני כנסת ישראל, פ״ד מח(4) 492.

 בוא
 כאשר התעוררה בבית המשפט העליון השאלה האם חבר כנסת
 שהורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון יכול לכהן בתפקיד

 יו״ר ועדת הכנסת, נדמה היה שקיימת לה תשובה ברורה,
 הפסיקה בשנים האחרונות יצרה בסיס משפטי מוצק ואיתן
 לקביעה על פיה אמון הציבור במערכות השלטון, שהוא מנכסיה
 החשובים של הרשות השלטונית ושל המדינה, נפגע באורח חמור
 כאשר בעל עבר פלילי מכהן בתפקיד שלטוני בכיר. על כן נדמה
 היה כי אותם פסקי דין בהם נפסלו לכהונה משרתי ציבור שדבק
 בהתנהגותם פגם מוסרי, הם אלה שיעמדו נר לרגלי בית המשפט

 גם במקרה זה.
 נדמה היה כי דווקא הדמיון הרב בין השאלה שהתעוררה במקרים
 הקודמים שנדונו לבין השאלה במקרה זה, הוא שיביא ליישומן

 של ההלכות הקיימות.
 פסקי הדין שעסקו בכהונתם של אנשי ציבור יצרו נורמות
 חדשות בשמה של האתיקה הציבורית. המדובר בפסקי דין
 ״אקטיביסטיים״, המדגישים את מעמדם של ערכי היסוד והמבוססים
 על ההנחה כי אמון הציבור באנשי הציבור מותנה בקיומו של
 טוהר המידות. פסקי דין בהם הפתרון המשפטי לא נמצא בלשונו
 היבשה של החוק, אלא בערכים ובעקרונות היסוד של השיטה.
 פסקי דין אלה קבעו סטנדרטים חדשים של התנהגות שלטונית

 והפכו לנכסי צאן ברזל של המשפט הציבורי.
 דווקא משום החשיבות והחיוניות של ההלכות בנושא, נדמה
 היה שיחולו גם על מינויו של מי שהורשע בפלילים לתפקיד יו״ר

 ועדת הכנסת.
 אולם, לשאלה האם רשאי חבר כנסת שהורשע בפלילים לכהן
 בתפקיד יו״ר ועדת הכנסת, ענה בית המשפט דווקא בחיוב. בפסק

 I * מרצה, בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. תודתי
 לעו״ד יגאל מרזל על הערותיו המועילות. אני מודה גם לתמיר שאנן על עזרתו

 באיסוף החומר.

 II בג״צ 6163/92 אייזנברג נ׳ שר הבינוי והשיכון, פ״ד מז(2) 229 (להלן: פרשת
 גנוסר).

 I 2 בג״צ 7367/97 התנועה למען איכות השלטון נ׳ הי״מ(טרם פורסם), תקדין
 עליון 98(3) 1629 [להלן: פרשת פנהסי(מינויו לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת)].

 פסקי הדין שעסקו בפהונתם

 של אנשי ציבור הטילו על אנשי

 השלטון חובות ״עשה״ בשמה

 של האתיקה הציבורית. בפסקי

 דין אלה הפתרון המשפטי לא

 נמצא בלשונו היבשה של

 החוק, אלא בערכים ובעקרונות

 היסוד של השיטה
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 או יותר״.
 השופטת דורנר מסיקה מסעיף זה כי באיזון בין האינטרס של
 שמירה על אמון הציבור ברשויות השלטון לבין האינטרס בדבר
 הגשמת רצון הבוחר, בחר המחוקק בסעיף 42א>א) בנקודת איזון

. ,  ברורה, והיא הטלת מאסר בפועל של שנה אחת או יותר4
 על כן ״אין חולקים כי המשיב כשיר להמשיך ולכהן בתפקידו
 כחבר־כנסת וכי הרשעתו בפלילים בעבירות שיש עימן קלון
 אינה פוגעת בכשירותו זו, וזאת לנוכח העובדה כי הוטל עליו
. לאור מסקנה זו על פיה יכול ח״כ 1  עונש מאסר על תנאי־בלבד״5
 פנחסי לכהן כחבר כנסת, קובעת השופטת דורנר כי כשם שאין
 למנוע ממנו להצביע, ליזום הצעות חוק והצעות לסדר, כך אין

 למנוע ממנו לכהן בוועדה מוועדות הכנסת:
 ״המשיב, בהיותו חבר־כנסת, כשיר למלא את מכלול התפקידים
 המוטלים על חברי־הכנסת, ובתוך זה כהונה כיושב-ראש של

 ועדת הכנסת״16.
 מסקנתה היא אפוא, כי לא נפל פגם משפטי בהחלטה נשוא

 העתירה ועל כן דין העתירה להידחות.
 השופט חשין רומז להיותה של ההחלטה פגומה מבחינה אתית,

 אך קובע:
 ״השאלה המציגה עצמה לפנינו אינה אם הכרעתה של ועדת
 הכנסת לבחור בחבר הכנסת פנחסי לשבת בראשה הינד. החלטה
 יפה או אם החלטה היא שיש בה כיעור. ענייננו הוא בזכויות
 ובחובות, בסמכויות ובכוחות. החלטתה של ועדת הכנסת הפיקה,
 אמנם, פעימות אשר נשלחו אל־מעבר לגלקסיה של הכנסת, אך
 פעימות אלו חלשות הן מכדי שיהא בהן כדי להביא להפעלת

 כוחות בגלקסיה המשפטית״״,
 פסק הדין, כאמור בהרכב של שבעה שופטים, דחה את העתירה

 פה אחד.

 חלק שמ: הפסיקה הנוגדת שקדמה

 לפרשת פנחסי

 1. כללי
 שלושה פסקי דין עקרוניים עסקו בשנים האחרונות בשאלת

 כשירותם של אנשי ציבור לכהן בתפקיד ציבורי בכיר.
1  פרשת גנוםר8

 בפסק דין זה נדון מינויו של יוסי גנוסר לתפקיד מנכ״ל משרד
 הבינוי והשיכון. גנוסר היה מעורב בפרשת ״קו 300״, ועל חלקו
 בפרשה זו קיבל חנינה. כמו כן היה מעורב בפרשת ״נאפםו״,
 פרשה שבה לא נפתחו נגדו הליכים משפטיים. בג״צ עסק בפסק
 דינו בשאלת שיקול הדעת של הממשלה, וקבע כי זה היה בלתי
 סביר בנסיבות המקרה. לפיכך קיבל בג״צ את העתירה וקבע כי

 החלטת הממשלה על המינוי בטלה.

 פרשת דרעיי׳
 פסק הדין עסק בשאלת המשך כהונתו של אריה דרעי, אז שר
 בממשלה, לאור כתב אישום שגובש נגדו, אשר ייחס לו, בין
 היתר, עבירות של קבלת שוחד, של קבלת דבר במרמה ושל
 הפרת אמונים. ראש הממשלה סירב לעשות שימוש בסמכות
 הנתונה לו ולהעביר את השר דרעי מתפקידו. בג״צ קבע כי
 אי־ הפעלתה של הסמכות להעביר את השר מתפקידו בנסיבות
 אלה מגיעה לכדי אי־ סבירות קיצונית ועל כן פסק כי על ראש

 הממשלה להעביר את השר דרעי מכהונתו.
2  פרשת פנחםי(המשך כהונתו כסגן שר)0

 פסק הדין בפרשת פנחםי (המשך כהונתו כסגן שר< דומה
 מבחינת עובדותיו לפסק הדין בעניין דרעי. גם כאן גובש כתב
 אישום נגד סגן השר פנחסי, אלא שמליאת הכנסת הצביעה,
 כאמור לעיל, נגד הסרת החסינות. השאלה שהועמדה בפני בג״צ
 הייתה האם יכול ח״כ פנחסי להמשיך בתפקידו כסגן שר. גם
 במקרה זה הגיע בג״צ למסקנה כי על ראש הממשלה לעשות

 שימוש בסמכותו על פי חוק ולהעביר את סגן השר מתפקידו.

 שלושת פסקי הדין, על הדמיון והשוני ביניהם, מורים על
 בחינת הכשירות לתפקיד במבחנים ערכיים ומהותיים, וזאת

 הסרת החסינות של ח״כ פנחסי.
 הכנסת שבה ודנה בהצעת ועדת הכנסת והחליטה ביום 29.7.1993
 (הפעם בהצבעה חשאית) שלא ליטול את חסינותו של ח״כ פנחסי.
 שתי עתירות הוגשו לבג״צ בעקבות החלטה זו של מליאת הכנסת.

 שתי העתירות נדחו ביום 618.4.1994.
 בתוך כך מונה ח״כ פנחםי כסגן שר הדתות. גם על כך הוגשו
, בהן נטען כי בעקבות החלטת הכנסת שלא  מספר עתירות לבג״צ7
 להסיר את חסינותו של פנחסי, אין הוא יכול לכהן בתפקיד סגן
 שר. בג״צ קיבל את העתירות, וקבע כי על ראש הממשלה להעביר
 את ח״כ פנחםי מתפקידו כסגן שר. לדעתו של השופט ברק

 (כתוארו דאז):
 ״המשך כהונה של נושא משרה אשר מיוחסים לו מעשים חמורים
 של הצהרה כוזבת, של רישום כוזב ושל ניסיון לקבל דבר במירמה
 יפגע ביחס הכבוד של האזרח לשלטון ובאמון של הציבור ברשויות

 השלטון... הדוגמה והמופת של המנהיגות יעומעמו...״8.
 ביום 10.7.1996, לאחר בחירתו של ח״כ פנחסי לכנסת
 הארבע־עשרה, פנה היועץ המשפטי לממשלה אל יו״ר הכנסת
 בבקשה חוזרת כי הכנסת תיטול את חסינותו של ח״כ פנחםי. ח״כ
 פנחסי עתר לבג״צ כנגד הבקשה להסרת חסינותו. בפסק הדין
 נשוא עתירתו9 נפסק כי הכנסת מוסמכת לשוב ולשקול מחדש אם
 להסיר את החסינות, וכי הפנייה לכנסת בעניין זה הייתה כדין.
 בעקבות פסק הדין הודיע ח״כ פנחםי כי אינו מתנגד להסרת
 חסינותו, וזו הוסרה על ידי הכנסת. בתאריך 22.7.1996 נבחר ח״כ
 פנחסי לשמש יו״ר ועדת הכנסת. בפועל ובשל הבקשה להסרת
 חסינותו, הוא נבחר כיו״ר זמני בלבד, ונמנע מלנהל את דיוני

 הוועדה בעניינים של הסרת חסינות.

 ביום 29,12.1996 הוגש לבית משפט השלום בתל־אביב כתב
 אישום כנגד ח״כ פנחסי, שבו יוחסו לו עבירות של רישום כוזב
 במסמכי תאגיד, של ניסיון לקבל דבר במרמה, של קשירת קשר
 לביצוע פשע ושל הצהרה כוזבת לפי חוק מימון מפלגות, תשל״ג־
 1973. במהלך המשפט הגיעו הצדדים להסדר טיעון, אשר אושר
 על ידי פרקליטות מחוז תל־אביב, על ידי פרקליטת המדינה ועל
 ידי היועץ המשפטי לממשלה, ואשר הוגש לבית המשפט. הסדר
 טיעון זה כלל תיקון כתב האישום, הרשעתם של הנאשמים על
 פי עובדות כתב האישום המתוקן ואף קביעת העונש. כתב האישום
 המתוקן כלל עבירות של קשירת קשר להשיג מטרה אסורה ושל
 הצהרה כוזבת. העונש שנתבקש בהסדר הטיעון לגבי ח״כ פנחסי

 היה מאסר על תנאי וקנס כספי בסך 20,000 ש״ח.

 בית משפט השלום הגיע למסקנה כי אין הצדקה להתערב בהסדר
 הטיעון, ועל כן בתאריך 11.12.1997 הרשיע את ח״כ פנחסי וגזר

 עליו שנים־עשר חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי כאמור.
 בתאריך 15.12.1997 הוגשה העתירה האחרונה בסדרה10. בעתירה
 זו נטען כי נוכח העובדה שבעבירות בהן הורשע ח״כ פנחסי יש
1 2 , דרעי 1  משום קלון, ובהסתמך על פסקי הדין בפרשות גנוסר1
, אין זה ראוי כי ח״כ פנחסי 1  ופנחםי(המשך כהונתו כסגן שר)3
 יעמוד בראשות ועדת הכנסת. במקביל לדיון בעתירה, דנה ועדת
 הכנסת בישיבות אחדות בשאלת בחירתו של ח״כ פנחםי לראשות
 ועדת הכנסת, והחליטה פה אחד, בתאריך 17.2.1998, לבחור

 בח״כ פנחסי כיושב ראש קבוע של הוועדה.
 בית המשפט העליון בשבתו כבג״צ דן בעתירה האחרונה בהרכב
 מורחב של שבעה שופטים. בג״צ דחה פה אחד את העתירה ולא
 התערב בהחלטתה של ועדת הכנסת למנות את ח״כ פנחסי לתפקיד
 יו״ר ועדת הכנסת. פסק הדין נכתב על ידי השופטת דורנר, עמה
 הסכימו שאר השופטים. השופט חשין הצטרף לדעת הרוב והוסיף

 הערה משל עצמו.

 2. ההנמקה
 פסק הדין מבוסס על סעיף 42א(א) לחוס יסוד: הכנסת. סעיף
 זה תוקן בשנת 1995 אולם ממשיך לחול על מי שהורשע בעבירה
 שנעברה לפני תחילתו של התיקון, ועל כן הסעיף חל על ח״כ

 פנחסי.
 סעיף 42א(א) קובע כדלקמן:

 ״הכנסת רשאית, בהחלטה, להעביר חבר הכנסת מכהונתו אם
 קבעה כי אין הוא ראוי לכהונתו מחמת שהורשע בפסק דין סופי
 בעבירה פלילית והוטל עליו עונש מאסר בפועל של שנה אחת

 בית המשפט בפרשת גנוםו

 קבע כי בחינת הכשירות

 לתפקיד אינה מסתפקת במבחן

' ־ שכן  פורמלי של"סמכות,

' הרי  מבחינת"סמכות,

 שהממשלה מוסמכת למנות

 אדם בעל עבר פלילי - אלא

 יש לבחון את הכשירות גם

 במונחים של"סבירות"

 כל אחד משלושת משרתי

 הציבור(יוסי גנוםר, אריה דרעי

 ורפאל פנחםי) היה כשיר

 מבחינת נוסחו של החוק, לכהן

 בתפקיד. בשלושת המקרים

 נפסלו משרתי הציבור לכהונה

 101 לעיל הערה 2.

 111 לעיל הערה 1.

 121 בג״צ 3094/93 התנועה למען איכות השלטון גישראל נ׳ ממשלת ישראל,

 פ״ד מז(5) 404 (להלן: פרשת דרעי).

 131 לעיל הערה 7.

 I 14 נקודת איזון דומה ננקטה גם ביחס לסעיף 42א לחוק יסוד: הכנסת, שהוא
 כאמור הסעיף המתקן משנת 1995.

 I 6 בג״צ 4281/93 ובג״צ 4282/93 התנועה לשינוי שיטת הממשל בישראל נ׳
 כנסת ישראל(לא פורסם), תקדין עליון 94(2) 1237. בית המשפט נימק את דחיית
 העתירה באומרו כי: ״החלטתנו לדחות את העתירה מעוגנת במדיניות השיפוטית

 המדריכה את כולנו זה מכבר בכל הנוגע למידת התערבותו של בית משפט זה
 בנושאים שהם בסמכותה של הכנסת״.

 I 7 בג״צ 4267/93 אמיתי נ׳ ראש ממשלת ישראל, פ״ד מז(5) 441 [להלן: פרשת
 פנחטי(המשך כהונתו כסגן שר)].

 81 שט, בע׳ 469.
 I 9 בג״צ 5368/96 פנחטי נ׳ הי״מ, פ״ד נ(4) 364.
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 בניין הכנסת, ירושלים

 למרות הכשירות הפורמלית

 קבע בית המשפט בפסיקה

 שקדמה לפרשת פנחסי כי

 סמכות המינוי של מנכ״ל

 וסמכות העברתו של שר או

 סגן שר מכהונתו אינה

 מצטמצמת לתנאי כשירות

 פורמליים, אלא היא סמכות

 שבשיקול דעת. את שיקול

 הדעת יש להפעיל באופן

 שמתחשב בעברו הפלילי של

 המועמד ובאמון הציבור

 ברשויות השלטון

 נגד שר או סגן שר, קמה חובה על ראש הממשלה להעביר אותו
 שר או סגן שר מכהונתו... בעולם הזה, ועד שיבוא המשיח, רבב
 שדבק בשר, אינו מספיק כדי שראש הממשלה יהיה חייב, מבחינה

.2  משפטית, להעביר את השר מכהונתו״4

 פסק הדין בעניינו של שר המשפטים אינו פוגם, לדעתי,
 בעקרונות שנקבעו בפרשות גנוםר, דרעי ופנחסי. הוא קובע אך
 זאת ־ משהיו נסיבות המקרה קלות הרבה יותר (לא היה כאן כל
 עבר פלילי ואף לא הוכן ולא הוגש כתב אישום) אין מקום להיזקק
 להלכות אלה. יתירה מכך: גם העתירות שהוגשו נגד ההחלטה
 שלא להעמיד לדין את ראש הממשלה ואת שר המשפטים נדחו על
 ידי בג״צ25. בפסק הדין שדחה עתירות אלה נבחן שיקול הדעת של
 פרקליטת המדינה והיועץ המשפטי לממשלה בהחלטתם שלא
 להעמיד לדין ונמצא סביר. היינו: לא זו בלבד שלא הוגש בפרשה
 זו כתב אישום, אלא שגם ההחלטה שלא להגיש כתב אישום נבחנה
 ונמצאה סבירה. נסיבות המקרה שונות במהותן מאלה שנידונו

 בפרשות הקודמות.

 על כן סבורני כי הלכות פרשות גנוםר, דרעי ופנחםי נותרו
 על כנן גם לאחר פרשה זו.

 להלן אבחן את ההנמקות של פסקי דין אלה, תוך השוואתם
נוי לתפקיד יו״ר ועדת  להנמקה בפסק הדין בפרשת פנחםי(מי

 הכנסת).

 2. המסגרות הנורמטיביות וטענת ההסדר השלילי

 בפרשת גנוםר, לא כלל חוק שירות המדינה(מינויים), תשי״ט־1959

 (להלן: חוק המינויים) כל הוראה באשר לכשירותו של מנהל כללי,

 להבדיל ממבחנים פורמליים של כשירות, כדבריו של השופט
 (בדימוס) חיים ה׳ כהן במאמר שכתב על פסקי דין אלה:

 ״...כל אחד משלושת משרתי־הציבור... היה, אליבא דכולי
 עלמא, כשיר לתפקידו מבחינת השכלתו, ניסיונו, מעמדו וכוח
 ביצועו. השאלה שעמדה לפני בית־המשפט, לגבי כל אחד מהם,
 היתה אם די בכשירות זו לכהונה בתפקיד שלטוני בכיר, או שמא
 נדחית כשירות (פורמלית) זו מפני נתונים ושיקולים הפוסלים

.2  אדם לכהונה כזו״1
 פסק דין נוסף ניתן לאחר פרשות אלה, אולם לא יידון בהרחבה
 במסגרת רשימה זו. המדובר בבג״צ 2533/97 התנועה למען
, שבו מבקשת התנועה למען איכות 2 2  איכות השלטון נ׳ מ״י
 השלטון כי ראש הממשלה יפעיל את סמכותו ויעביר את שר
 המשפטים הנגבי מתפקידו, בעקבות שורה של פגמים בתפקודו
 ־ כך לטענת העותרת ־ במסגרת פרשת מינויו של עו״ד רוני
 בר־ און לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. אדגיש כי פרקליטת
2 כי במעשיו של שר המשפטים יש  המדינה סברה בחוות דעתה3
 משום חריגה מנורמות התנהגות תקינות, אך התנהגות זו אינה
 מצויה בגדרו של המשפט הפלילי ועל כן יש לסגור את תיק

 החקירה נגד שר המשפטים.
 בפסק דין זה ניתח השופט זמיר את ההלכות שבפסקי הדין
 בפרשות דרעי ופנחםי(המשך כהונתו כסגן שר), ובדחותו את
 העתירה קובע כי יש לאבחן את המקרה שלפניו ממקרים אלה,
 שכן להבדיל מפרשות דרעי ופנחסי, כאן הוחלט שלא להגיש

 כתב אישום. לפיכך, מסכם השופט זמיר:
 ״הנה כי כן, אפשר לסכם ולומר, על יסוד פרשת דרעי ופרשת
 פנחסי, כי הלכה היא, שאם הוגש כתב אישום בעבירה חמורה

 I 21 ח׳ ה׳ כהן ״כשרותם של משרתי ציבור״ משפט וממשל ב (תשנ״ד) 265.

 221 חוות דעת פרקליטת המדינה, עדנה ארבל, בעניין ״פרשת מינוי עו״ד בר-און
 כיועץ המשפטי לממשלה״. חוות הדעת הוגשה ליועץ המשפטי לממשלה ביום

 18.4.1997. נוטח ההחלטה פורטם במעריג 23.4.1997.

 231 (טרם פורטם), תקדין עליון 97(2) 898.

 I 24 שם, פטקאות 9 ו-10 לפטק דינו של השופט זמיר.

 I 25 בג״צ 2534/97 יהב צ׳ פרקליטו! המדינה(טרם פורטם), תקדין עליון 97(2)
.320 

 151 לעיל הערה 2, פטקה 7 לפטק דינה של השופטת דורנר.

 I 16 שם, פטקה 10 לפטק דינה של השופטת דורנר.

 171 שם, פטקה 5 לפטק דינו של השופט חשין.

 181 לעיל הערה 1.

 191 לעיל הערה 12.

 201 לעיל הערה 7.



 חובה, ואי־הפעלתה של סמכות ההעברה במקרה זה היא בלתי

 סבירה.

 אותו סעיף חוק בדיוק, המתייחס לסגן שר, נדון בפרשת פנחםי

3. במסגרתו עולה, בפעם השלישית,  (המשך כהונתו כסגן שר<0

 טענת ההסדר השלילי, הפעם מפיו של ראש הממשלה המנוח יצחק

 רבין, במכתב שכתב ליועץ המשפטי לממשלה ושהוגש לבית

 המשפט:

 ׳״חוק־יסוד: הממשלה אינו מסדיר את נושאי השעייתם של

 שרים וסגני שרים או את העברתם מתפקידם עקב חשדות, חקירות

 או הרשעות פליליות.

ן לקבוע הוראות לגבי  הנה כי כן, כאשר המחוקק מצא לנכו

 העברה מכהונה או השעיה ־ אם של עובד ואם של נבחר ־ הוא

 עשה זאת בחוק, או בדרך של הסדר מפורש (חברי כנסת, ראשי

 רשויות מקומיות) או בדרך של הסדר שלילי(שרים וסגני שרים)״׳״,

 השופט ברק דחה טענה זו של הסדר שלילי באומרו:

 ״אם אמנם שתיקתו של חוק יסוד: הממשלה בדבר הפסקת

 כהונתו של סגן שר... הינה בגדר ׳הסדר שלילי׳, הרי שגם במקרה

 ההיפותטי שסגן השר הורשע בעבירה שיש עמה קלון, אין כל

 אפשרות להעבירו מכהונתו, שהרי בשתיקתו הורה חוק יסוד:

 הממשלה כי אין להעביר סגן שר שהורשע מכהונתו... טיעון זה

 אין לקבלו. שתיקתו של חוק יסוד: הממשלה בדבר המשך כהונתו

 של סגן שר, שתלויים ועומדים נגדו אישומים פליליים, אינה

 ׳מדברת׳ דבר לעניין שימוש בשיקול הדעת לעניין הפסקת כהונתו

י השר הממנה אותו או ראש הממשלה. אכן, ד י ־ ל  של סגן שר ע

ל ׳הסדר שלילי׳. שתיקת  שתיקת החוק אינה מצביעה בהכרח ע

. 3 2  החוק מדברת בכמה לשונות״

 הנה כי כן, גם במקרה זה, למרות הסדרים ברורים ומפורשים

 בחוקים דומים, מצא בית המשפט כי שתיקתו של חוק יסוד

 הממשלה אינה ״מדברת״ במושגים של הסדר שלילי. בית המשפט

 קבע כי חוק יסוד: הממשלה, כפי שחוק המינויים בפרשת גנוסר,

 וכפי שנקבע בפרשת דרעי, אינו נוקט כל עמדה בשאלה הנדונה.

 גם בפרשת פנחסי זו מבחין בית המשפט בין כשירות פורמלית

 לבין שיקול דעת וסבירות. יתרה מכך, כאן מוסיף השופט ברק

 כי טענת ההסדר השלילי ״אינה רגישה דיה״ להבחנה הבסיסית

 בין כשירות ״פורמלית״ לבין שיקול הדעת במינוי לכהונה או

 בהפסקתה, כפי שנקבע בפרשת גנוסר, כך גם בפרשת פנחסי

 זו, הרי שהיעדר תנאי כשירות סטטוטוריים אינו שולל את שיקול

 הדעת של הרשות הממנה או המפסיקה את הכהונה.

 עולה אפוא מן הדיון בשלושת פסקי הדין האמורים כי הסוגיה

 של הסדר שלילי זכתה להתייחסות כמעט זהה. בשלושת פסקי

 הדין לא נמצאה תשובה מפורשת בחוק לשאלת המשך המינוי או

 הפסקת הכהונה. בשלושת המקרים היו בנמצא חוקים דומים

 הנוקטים דין ״חיובי״ לשאלות של המשך כהונה או מינוי. בשלושת

ל פיה  פסקי הדין סירב בית המשפט העליון לקבל את הטענה ע

ל הסדר שלילי במקרים שלפניו.  יש ללמוד ע

 גישה אחידה עולה משלושת המקרים: כשירות לחוד ו.שיקול

 דעת לחוד. סמכות המינוי של מנכ״ל וסמכות העברתו של שר

 או סגן שר מכהונתו אינה מצטמצמת לתנאי כשירות פורמליים,

 אלא היא סמכות שבשיקול דעת. את שיקול הדעת יש להפעיל

 באופן שמתחשב, בין היתר, בעברו הפלילי של המועמד ובאמון

 הציבור ברשויות השלטון.

 פרשת פנחסי(מינויו לתפקיד יו״ר ועדת הכנסת), נשוא רשימה

 זו, מעוררת שאלה זהה: האם ניתן ללמוד גם במקרה זה מהוראת

 החוק הרלוונטית על קיומו של הסדר שלילי? היינו, האם שתיקתו

 של סעיף 42א(א) חוק יסוד: הכנסת ״מדברת״ בלשון של ״הסדר

 שלילי״ לגבי כל אותם מקרים קלים יותר, ה״נופלים״ בחומרתם

 מאלה המנויים בסעיף? קבלת הטיעון בדבר הסדר שלילי פירושו

ל של שנה אחת, ע ו פ  כי בכל מקרה ה״נופל״ בחומרתו ממאסר ב

 אין הכנסת רשאית להעביר חבר כנסת מכהונתו.

 תשובה ברורה אודות אפשרות לפרשנות זו לא התקבלה בפרשת

 פנחסי זו, אולם לדבריו של השופט ברק בפסק הדין הקודם

 בפרשת פנחסי(הפסקת כהונתו כסגן שר) סעיף זה אכן קובע

 ״הסדר שלילי״.

 אומר שם השופט ברק כי סמכות העברה מתפקיד מסורה רק

 לכנסת במסגרת סעיף 42א(א< בנוסחו הקודם, ובמסגרת התנאים

 הקבועים בסעיף זה:

 ״נבחר ציבור מכהן במשרתו מכוח אמון הציבור אשר בחר בו

 בהליך דמוקרטי, ובידו הכוח והסמכות להעבירו מכהונתו באותה

, רק במקרים מיוחדים ־ כגון הרשעה שיש בה קלון ן כ ־ ל  דרך. ע

. 3  ־ יש מקום להעבירו מתפקידו״3

ל כל הוראה באשר לעברו הפלילי והשפעתו על המינוי. ל  ולא כ

 סעיף 12 לחוק המינויים קובע כי:

 ״הממשלה תמנה, בכפוף להוראות חוק זה...לכל משרד מנהל

ל אותו משרד...״. ל פי הצעת השר הממונה ע  כללי ע

 לעומת סעיף זה, קיימות, במובן של הסדרים פוזיטיביים, הוראות

 רבות הפוסלות מועמדים למשרות ציבוריות בשל עבר פלילי או

ן חוק הרשויות המקומיות (בחירות), ו ג כ ) ן ו ל  עבירות שיש עמן ק

 תשכ״ה־1965, והצעת חוק שירות המדינה, תשי״ג-1953<. לכאורה,

 מבנה חקיקתי מעין זה מאפשר לטעון כי קיים בסוגיה זו ״הסדר

 שלילי״: כיוון שלא קיים איסור בדין למנות אדם בעל עבר פלילי

 למשרת מנכ״ל משרד ממשלתי, וזאת להבדיל ממינוי בעל עבר

 פלילי למשרות אחרות, אזי יש ללמוד כי המחוקק לא רואה פסול

 במינוי אדם כזה לתפקיד מנכ״ל משרד ממשלתי.

 כך למשל, סעיף 46(א<(1< לחוק המינויים מעניק לנציב שירות

 המדינה סמכות למנוע מינויו של אדם שהוא ״בעל עבר פלילי״.

ל סעיף זה אמר השופט ברק כי ״אין הוראת סעיף 46(א)  אולם ע

. אם נציב שירות המדינה 2 ל הממשלה״6  לחוק המינויים חלה ע

 רשאי שלא למנות אדם עובד מדינה אם הוא בעל עבר פלילי, אך

 הוראה זו או דומה לה לא חלה על הממשלה, מכלל ההן אתה שומע

ל הסדר שלילי פשוטו  לאו. ניתן לטעון כי מבנה החוק מלמד ע

 כמשמעו: המחוקק לא רואה כל פסול במינוי של בעל עבר פלילי

 לתפקיד מנכ״ל משרד ממשלתי.

 למרות זאת, קבע בית המשפט כי בחינת הכשירות אינה מסתפקת

 במבחן פורמלי של ״סמכות״ ־ שכן מבחינת ״סמכות״ הרי

 שהממשלה מוסמכת למנות אדם בעל עבר פלילי ־ אלא יש לבחון

 את הכשירות גם במונחים של ״סבירות״. ולעניין זה קובע השופט

 ברק:

 ״היעדרה של הוראת חוק מפורשת בעניין פסילתו של בעל עבר

 פלילי מקיימת את כשירותו של המועמד, אך אין היא שוללת את

 האפשרות להתחשב בעברו בגדר השימוש בשיקול הדעת המינהלי

. 2  הנתון לרשות הממנה״7

 המסקנה העולה מדרך הניתוח של בית המשפט היא כי למרות

 התייחסות מפורשת של המחוקק לסוגיית העבר הפלילי בחקיקה

 אחרת, בית המשפט לא ראה בכך הסדר שלילי. מסקנה זו פותחת

 בפני בית המשפט את האפשרות לבחינת שיקול הדעת, קרי

ל כן קבע בג״צ כי במסגרת הפעלת שיקול  ״סבירות״ המינוי. ע

 הדעת, חייבת הרשות לקחת בחשבון שעה שהיא בוחנת מינוי, את

ל פיו עברו הפלילי של אדם הוא שיקול רלוונטי.  הכלל ע

 אילו היה בית המשפט מגיע למסקנה כי ההסדר שלפניו הוא

 הסדר שלילי, הייתה הסוגיה באה על פתרונה בקביעה לפיה מותר

 היה לממשלה למנות את יוסי גנוסר לתפקיד.

 בעניין דרעי ניתח בית המשפט את המסגרת הנורמטיבית באורח

2 אין חובה לפטר  דומה. על פי סעיף 21א(א< לחוק יסוד: הממשלה8

 שר. זו סמכות ״רשות״:

נתו ו ל כו  ״ראש הממשלה רשאי, לאחר שהודיע לממשלה ע

 לעשות כן, להעביר שר מכהונתו...״

 בסוגיה זו של המשך כהונתו של אדם בתפקיד ציבורי כאשר

 תלוי ועומד כתב אישום, קיימים הסדרים מפורשים רבים. למשל,

1 , חוק הרשויות 9 6 3 ־ ג ״ כ ש  חוק שירות המדינה (משמעת), ת

 המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה־1975

 ואף סעיף 42ב לחוק יסוד: הכנסת. לעומתם, חוק יסוד: הממשלה

 אינו מסדיר את נושא השעייתם או העברתם מתפקיד של שרים

 או סגני שרים, עקב חשדות, חקירות או הרשעות פליליות. משמע,

 שוב ניתן לסווג את ההוראה בחוק יסוד: הממשלה(הישן) כ״הסדר

 שלילי״: אם בחוק יסוד: הממשלה לא מופיע סייג להמשך הכהונה

 של שר או סגן שר בשל חשדות נגדו, משמע המחוקק ענה בשלילה

 לאפשרות השעייתם של שרים או סגני שרים בשל חשדות, חקירות

 או הרשעות בפלילים. הסיווג להסדר שלילי נדחה גם במקרה זה,

 הפעם מפיו של הנשיא שמגר. וכך קבע:

ל קיומו של  ״מן ההסדר החיובי בחוקים אחרים ביקשו ללמוד ע

 הסדר שלילי לגבי שר או סגן שר, היינו כי בנשוא זה אין הוראת

 דין המתווה מראש נסיבות שבהן מתחייבת הפעלת הסמכות. אין

 יסוד בדין לטענה זו... היעדר פירוט של הנסיבות המתירות או

 המחייבות העברה מתפקיד רק מלמד, כי הדין ־ לעניין זה ־ הוא

 הדין הכללי בקשר לסמכויות םטטוטוריות... זאת ועוד, היעדר

 הוראות מפורטות מתיר העברה מתפקיד במיגוון רחב יותר של

 מקרים מאשר אלו המפורטים בחוקים הדנים בנבחרים אחרים או

. 2  בנושאי משרה ממונים״9

ל כן פסק בית המשפט כי סמכות הרשות הופכת לסמכות  ע

 לכאורה גם במקרה הנוכחי אץ

, פורמלית  כל מגבלת ״כשירות,

ר ועדה. בדיוק כפי ,  לתפקיד יו,

 שיכול היה יוסי מוסר, מבחינת

ל ,  כשירותו, לכהן בתפקיד מנכ,

 משדד הבינוי והשיכון, ובדיוק

 כפי שיכולים היו השר דרעי

 וסגן השר פנחםי לכהן, מבחינת

 כשירותם, בתפקידים אלה. אין

 מתעוררת במקרה שלפנינו

 שאלה של כשירות. מתעוררת

 שאלה של שיקול דעת

 291 לעיל הערה 12, בע׳ 421.

 301 סעיף 36א לחוק יסוד: הממשלה הישן.

ל הערה 7, בע׳ 456. י ע ל 3 1 1 

 321 שם, בע׳ 456 -457.

 261 לעיל הערה 1, בע׳ 260.

 271 לעיל הערה 1, בע׳ 257-256.

 281 המדובר בחוק יסוד: הממשלה שהיה בתוקף עד ליום כניסת ראש הממשלה
 לכהונתו במסגרת הבחירות לכנסת הארבע-עשרה (להלן: חוק יסוד: הממשלה

 הישן). כיום מוסדר נושא זה בסעיף 35(ב) לחוק יסוד: הממשלה.
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 הבגסת אמה רשאית להפסיק

 כהונתו של חבו כנסת, שאמו

 נופל לגדר התנאים המנויים

 בסעיף 42א(א). אולם הכנסת

 יכולה וחייבת להפעיל את

 שיקול דעתה בכל הנוגע

 למינויים הפנימיים שלה,

 כדוגמת המינוי לתפקיד יו״ו

 ועדה

ל שיקול ל כשירות. מתעוררת שאלה ש ו שאלה ש נ י  שלפנ
 דעת. בהבחנה עקרונית זו, שעמדה בבסיסם של שלושת פסקי
 הדין המוקדמים, ושלא זכתה לדיון בפרשת פנחסי האחרונה,

 אדון להלן.

 3. על כשירות ועל שיקול דעת
 אפתח ואדגיש כי השאלה הניצבת לדיון אינה כשירותו של ח״כ
 פנחסי לשמש כחבר כנסת בישראל. השאלה היא שאלת כשירותו

 לשמש כתפקיד יו״ר ועדת הכנסת.
 אטען כי לדעתי יש הבדל בין כשירותו של אדם לכהן כחבר
 כנסת, לבין כשירותו לשמש בתפקיד יו״ר ועדה של הכנסת. אין
 המדובר בהבדל בכשירות הפורמלית, שהרי כאמור תקנון הכנסת

 אינו יוצר כל מגבלת כשירות לתפקיד יו״ר ועדה.
 סעיף הכשירות היחיד הקיים, מתייחס כאמור להמשך הכהונה
 כחבר כנסת. סעיף 42א(א) לחוק יסוד: הכנסת עוסק בכשירותו
 של חבר כנסת שהורשע בעבירה פלילית, אולם לא נידון למאסר

 בפועל, להמשיך ולכהן כחבר כנסת. הסעיף קובע, כאמור:
 ״הכנסת רשאית, בהחלטה, להעביר חבר הכנסת מכהונתו אם
 קבעה כי אין הוא ראוי לכהונתו מחמת שהורשע בפסק דין סופי
 בעבירה פלילית והוטל עליו עונש מאסר בפועל של שנה אחת

 או יותר״.
 בענייני כשירות ראוי להוסיף גם את הוראתו של סעיף 6(א)

 לחוק יסוד: הכנסת, העוסק בזכות להיבחר:
 ״כל אזרח ישראלי... זכאי להיבחר לכנסת, זולת אם... נדון
 לעונש מאסר בפועל לתקופה של חמש שנים או יותר בשל עבירה
 נגד בטחון המדינה שנקבעה לכך בחוק הבחירות לכנסת וטרם

 עברו חמש שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר״.
 שני סעיפים אלה עוסקים בהגבלות הקיימות על בחירתו של
 אזרח ישראל לכנסת ועל הפסקת כהונתו של חבר כנסת. הטענה
 היא כי בשני סעיפים אלה יש משום ״הסדר שלילי״ לגבי אותם
 מקרים אשר אינם מפורטים בהם, ועל כן מי שהורשע בעבירה
 שאינה מנויה בסעיף 6 רשאי להיבחר לכנסת, ומי שנדון לעונש
 שהוא ״קל״ יותר מזה המנוי בסעיף 42א(א<, יכול להמשיך ולכהן
 כחבר כנסת. בכך באה על פתרונה שאלת ״כשירותו״ של ח״כ

ד 52 ו מ ע ך ב ש מ  ה

 ובאותו פסק דין במקום אחר:
 ״...ראש הממשלה אינו רשאי להפסיק כהונתו של חבר־כנסת.
 רק הכנסת מוסמכת לכך, וזאת רק אם הורשע בפסק־דין סופי
 בעבירה פלילית והוטל עליו עונש מאסר בפועל של שנה אחת

.3  או יותר״4
 עולה מן האמור כי בכל הנוגע לסמכות העברה מתפקידו של
 חבר הכנסת, קיים בחוק יסוד: הכנסת הסדר שלילי. בכל מקרה
 הנופל מחומרתו מזה המוזכר במפורש בסעיף 42א(א) ־ כמו למשל
 מקרהו של ח״כ פנחסי, שהורשע בעבירה פלילית והוטל עליו
 עונש של מאסר על תנאי ולא מאסר בפועל - אין הכנסת מוסמכת

 להעביר חבר כנסת מכהונתו.
 אולם, בפסק הדין האחרון בפרשת פנחסי לא מתעוררת השאלה
 של סמכות העברה של הכנסת, שהרי הכנסת אינה מוסמכת,
 כאמור, להעביר חבר כנסת מתפקידו אלא בתנאים המנויים בסעיף
 42א(א<. אין מחלוקת על כך כי ח״כ פנחסי יכול להמשיך ולכהן
 כחבר כנסת. זו אינה השאלה נשוא הדיון. השאלה היא שאלת
 ״כשירותו״ של ח״כ פנחסי לכהן בתפקיד יו״ר ועדת הכנסת, ולא
 כשירותו של ח״כ פנחםי לכהן כחבר כנסת. השאלה היא האם כל
 מי שכשיר לכהן כחבר כנסת כשיר באותה מידה גם לכהן בתפקיד
 יו״ר ועדה? עיון בתקנון הכנסת מלמד כי אין כל הוראת כשירות
. בהמשך לאופן הניתוח של הפסיקה 3  בנוגע לתפקיד יו״ר ועדה5
 הקודמת, הרי שיש לומר כי, לכאורה, אין כל מגבלת ״כשירות״
 פורמלית לתפקיד יו״ר ועדה. בדיוק כפי שיכול היה יוסי גנוסר,
 מבחינת כשירותו, לכהן בתפקיד מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון,
 ובדיוק כפי שיכולים היו השר דרעי וסגן השר פנחסי לכהן,
 מבחינת כשירותם, בתפקידים אלה. אין מתעוררת במקרה

 331 ש0, בע׳ 470.

 341 שם, בע׳ 471.

 I 35 פרט לעובדה כי סגן שר לא יוכל להיות יושב ראש ועדה, כאמור בסעיף
 10(ב) לתקנון הכנסת.
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